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26, 27 i 28 d'agost de 2022

salutació de
l'alcaldessa
Festa Major de Campins! Enguany i més que mai volem una FESTA MAJOR en
majúscules i la farem amb tanta empenta com calgui. Deixem enrere, encara
que amb ombres, la Covid 19 que no ens ha deixat gaudir els darrers anys ni
del Sopar popular, ni de la Disco mòbil, ni del Ball de nit.
Tot i que vam trobar altres activitats alternatives que també ens van fer viure
l’esperit festiu i que enguany les afegirem a les ja tradicionals, com ho va ser
el Tobogan d’aigua amb gaudi al màxim per als infants i d’altres participants
més espigats, però disposats a experimentar sensacions remullades i plenes
d’alegria.
Enguany volem aconseguir un programa engrescador i prou divers perquè
tots/es, petits/es i grans, ens en puguem esplaiar: Volem una FESTA MAJOR
divertida!
Amb aquesta intenció i la confiança que el virus que ens ha tingut obligadament tancats/des a casa ja minvi definitivament, us proposem la participació
en tants actes com pugueu. Ara bé, hem de tenir present que aquesta ombra
encara deambula entre nosaltres, però hem après com devem relacionar-nos
i les mesures de protecció que cal que prenguem.
Amb molta estima, el nostre record per a les veïnes i veïns que ens han deixat,
la seva absència la compensem amb el conreu d’amor que van deixar als
nostres cors.
I no puc acabar aquesta salutació sense l’agraïment molt especial a totes i tots
els que esteu treballant i col·laborant per fer que aquesta Festa Major, sigui una
FESTA MAJOR en majúscules.
Moltes ganes de trobar-nos i compartir la nostra cultura, el nostre lleure i les
nostres tradicions.
Campins som tot@s !
Bona FESTA MAJOR!!
Imma Font Micola
L'alcaldessa
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camps i
pins
Ja saps de quin equip ets?
Aquest any tornen les proves puntuables. I perquè
hi pugueu defensar el vostre equip, podeu passar
per l'Ajuntament a recollir unes polseres que us
identificaran per fer guanyar als camps o als pins!
FESTA MAJOR CAMPINS

FESTA MAJOR CAMPINS

Equip camps:
Les Esplanes, Can Joanet, Residencial i disseminats
FESTA MAJOR CAMPINS

FESTA MAJOR CAMPINS

Equip pins:
Centre municipi i el Serrat
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tennis taula

habilitats
canines

escacs

sopar
popular

divendres 26
16è Campionat de Tennis Taula*
16 Categories
infantil/adult/a, femení, masculí
00 Pati de l'escola
Sopar popular
21 Informació
sobre menú i venda de tiquets a la pàgina 10
30 Pista Poliesportiva
Karaoke
23 Pista
Poliesportiva
30
DJ Ramon
01 Pista
Poliesportiva
30
* Requereix inscripció. Veure pàg. 11
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6

xocolatada

llançament
maons

holi party

Concerts

dissabte 27
Futbolí humà i tobogan d'aigua infantil
10 Pista
Poliesportiva i pati de l'escola
00
d'habilitats canines
11 aTaller
càrrec d'Elisenda Mir
00 Font
de Montserrat
Campionat de pòquer i escacs*
12 Aparcament
davant de Can Pons
00
Concurs de truita de patates*
13 Presentar
les truites ja cuinades i acabades.
00 Aparcament davant de Can Pons
17 Campionat de llançament de maons
i carrera de pneumàtics*
30 Font
de Montserrat
Holi party i Festa de l'escuma
18 Font
de Montserrat
30
Hotel Cochambre
00 Pista
Poliesportiva
00
DJ
02 Pista
Poliesportiva
00
* Requereix inscripció. Veure pàg. 11
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sardanes

tobogan
d'aigua

havaneres

estirada de
corda

diumenge 28
10
00
10
30
12
30
13
30
17
30
18
30
19
00
22
00

Túnel d'aigua splash slide

Camí Vell de Sant Celoni

Missa solemne en honor a Sant Joan

Església de Campins

Sardanes amb la Cobla Nova Vallès

Plaça de la Vila

Aperitiu popular

Plaça de la Vila
a càrrec dels restaurants La Terrassa de Campins, Agraïm,
Can Giró i El Local.

Animació infantil amb Jordi Tonietti

Pista Poliesportiva

Estirada de Corda

Pista poliesportiva

Xocolatada

Pista Poliesportiva
a càrrec del Restaurant La Falda del Montseny

Havaneres amb el grup El Reguissol

amb Rom Cremat i coca a la mitja part
Pista Poliesportiva
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sopar
popular
Compra de tiquets a l'Ajuntament de Campins en
horari de dimarts a divendres de 9 a 14h.
Menú adult/a:
1/2 pollastre, patata al caliu, amanida,
pa amb tomàquet, gelat, vi, aigua i cava.
Preu: 15 euros
Menú vegetarià:
Canelons d'espinacs, amanida, pa amb
tomàquet, gelat, vi, aigua i cava.
Preu: 15 euros
Menú infantil:
(menors d'11 anys)
1/4 pollastre o 3 canelons d'espinacs, amanida,
pa amb tomàquet, gelat i aigua.
Preu: 9 euros
RESERVES FINS EL DIVENDRES 19 D'AGOST
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notes i
aclariments
Enguany, el bar de la Festa Major anirà a càrrec de la
Comissió de Festes de Campins
Inscripcions del Campionat de tennis taula, escacs i
pòquer, llançament de maons i carrera de pneumàtics
i concurs de truita de patates al telèfon 93 847 50 30
o al whatsapp 672 38 49 90 fins dijous 25 d'agost.
El diumenge 4 de setembre dins de la celebració de
la Missa Dominical, pregarem especialment per tots
els i les nostres familiars i amics/gues difunts/es.
L'organització es reserva el dret d'alterar l'ordre
d'aquest pograma i el seu contingut.
Enguany gaudirem d'una festa sense restriccions, no
obstant això, us animem a tenir molta precaució i
respectar les normatives vigents.
Durant tota la festa major trobareu a la pista la
Xurreria Romàn.
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IMAGINA-LA
VIU-LA
PING®
pong

HOLI ®
party

HAVANERES®
singing

FUTBOL®
human table

XOCOLATADA®
vibes

KARAOKE ®
time

260822

270822

270822

280822

280822

260822

RECORDA-LA

